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VÅRE 
SMITTEVERNTILTAK

Vår høyeste prioritet er at du skal føle deg trygg og få et behagelig opphold hos oss.  
Vi følger derfor lokale myndigheters retningslinjer vedrørende Covid-19, og har 

 iverksatt følgende smitteverntiltak:

• Vennligst hold minst 1 meters avstand til alle rundt deg – også våre ansatte.
• Vær ekstra nøye med håndhygiene. Benytt våre hånddesinfeksjonsstasjoner før du går inn i 

hotellet, inn i restauranten o.l.
• Vi har skjerpede og strenge renholdsrutiner for hotellhygiene. Det brukes effektive og miljø- 

vennlige kjemikalier til vask og desinfisering. 
• Renholdspersonalet bruker smittevernsutstyr som bl.a. engangshansker som byttes hyppig.
• Vi gjennomfører regelmessig vask og desinfisering av utsatte flater som dørhåndtak,  

kortterminaler, lysbrytere, heisknapper, fjernkontroller, hårfønere m.m.
• Hotellet er kontantfritt. Vennligst bruk kort ved betaling.
• Våre miljø- og bærekraftstiltak er en svært viktig del av vårt arbeid. Vi strekker oss langt for å 

levere på dette også i dagens situasjon, men av hensyn til sikkerhet rundt smittevern blir det 
dessverre en kortsiktig innvirkning på noen av tiltakene som f.eks. plast- og engangs- 
forpakninger.

• Brannsikkerhet i varetatt.
• Du kan trygt leie sykler og paraplyer i resepsjonen, da dette vaskes og desinfiserer mellom 

hvert bruk.
• Hotellets frokostbuffet erstattes med ferdigpakkede smakfulle frokosttallerkener som serveres 

i vår frokostrestaurant. Bordene i restauranten er plassert ihht. myndighetenes anbefalinger  
og vaskes mellom hver bordsetting.

• Ønsker du å spise frokost på rommet, gir du beskjed i resepsjonen ved innsjekk. Frokostposen 
hentes før klokken 10 påfølgende dag.

• På hotellrommet vil du oppleve at løst inventar som f.eks. penner, brosjyrer, vannkoker, kaffe  
og teposer etc. er midlertidig fjernet. Glass er byttet ut med plastkopper inntil videre.

• I lobbyen finner du vår velfylte Shop med mulighet for å kjøpe engangsforpakninger med mat, 
snacks og forfriskninger som kan nytes på rommet. 

• Opplever du symptomer på Covid-19, som forkjølelse, feber, hoste eller nedsatt allmenntilstand, 
ber vi deg holde deg hjemme. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake når du er  
symptomfri.

• Våre ansatte er godt trent i håndtering av smittevernsrutiner og hvordan de skal gjennomføre 
gjeldende retningslinjer.

 
Vi takker for forståelsen og håper vi snart vil kunne gjenopprette normal drift på hotellet!


